Barn leker for barn
Right To Play Barnas Færderfest
Søndag 12. juni er det barnas
tur til å oppleve sin egen Færderfest. Over 20 aktiviteter tilbys i Gunnarsbøparken, og det
hele avsluttes med underholdning fra scenen. Vi har også i
år gleden av å samarbeide med
organisasjonen Right To Play.
-Barnas Færder er et gratisarrangement der barn skal oppleve
en dag med glede og mestring.
Samarbeidet vi har inngått med
organisasjonen Right To Play
gir oss også mulighet til å gjøre
noe godt for mange barn som
trenger det utover våre grenser,
sier prosjektleder Petter Johan
Sandvand.
Men først til dagen: Barnas
Færder går ut på at frivillige lag
og foreninger stiller med spennende aktiviteter for barna. På
lista av aktiviteter finner vi varierte idretter som blant annet
dans, fotball og modellfly. Alle
barna som er med på minimum
seks aktiviteter kan hente ut en
premie. Arrangøren oppfordrer
til å ta med et pledd og litt å
spise og drikke på. For å lage en
skikkelig festivalstemning blir
det en egen matgate med foodtrucks. Arrangementet er gratis,
men det kan være lurt å melde
seg på i forkant.
-Vi tilrettelegger arenaen, men
det er foreningene som gjør
den viktigste jobben med å fylle

parken med innhold. I fjor opplevde vi enorm respons, og vi
opplevde at det kom tusenvis av
barn som hadde en super dag,
sier Sandvand.
Det hele avsluttes med et sceneshow fra klokka 16 til 17. Der
det vil være underholdning med
sang, dans og andre aktiviteter.
Vi får bl.a. møte flere artister
som har blitt kjent gjennom
MGP jr. I tillegg til å høre fellessangen dere.
Med lek som metode
Gjennom samarbeidet som er
inngått med Right To Play vil
arrangementet også bidra positivt ut over våre egne grenser.
-På denne måten kan vi være
med å gjøre et barnearrangement til noe enda større, og alle
barna som har lyst å være med
kan oppleve verdien av å gjøre
noe for andre, sier Sandvand.
Organisasjonen Right To Play
jobber med å beskytte, utdanne
og styrke barn i fattige land med
lek som metode og når årlig over
2.3 millioner barn gjennom sine
programmer.
-Å leke er en rettighet barn har
uansett hvor i verden de vokser opp. Lek gir barn trygghet,
skaper glede og samhold. Lek
utvikler barns lese-, skrive- og
regneferdigheter. Lek gir barn
selvtillit, mot og engasjement
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til å stå opp for sine rettigheter.
Barnas Færderfest er et flott arrangement som er i tråd med
hvordan Right To Play jobber
og vi er veldig stolte av samarbeidet, sier Jimmy Vika som er
daglig leder for Right To Play
Norge.
Livsviktig vann
De fleste områdene Right To
Play er til stede i er preget av
fattigdom, dårlig infrastruktur
og mangel på vann- og sanitærfasiliteter. Derfor bruker mange
av barna dagen sin på å hente
vann til seg selv og familien
sin, istedenfor å gå på skolen.
Men dersom barna går på en
skole med tilgang til rent vann
får de dekket sine egne behov

samt mulighet til å ta med vann
hjem, noe som gjør at de heller
kan bruke dagen til å lære seg
å lese, skrive og regne. I tillegg
lærer barna, gjennom Right To
Plays lekbaserte undervisning,
viktigheten av rent vann, bruk,
håndvaskrutiner og andre hygieniske tiltak. Dette er lærdom
de tar med seg hjem til sine
familier, og de blir selv endringsagenter som bidrar til viktig informasjon og forbedringer i sine
lokalsamfunn.
I forbindelse med Færdern har
Right To Play, i samarbeid med
Zeiner Invest, KNS og Helly
Hansen, satt seg som mål å samle inn penger tilsvarende anskaffelse av minimum fire vann-

tanker til skoler i Right To Plays
programland.
Dersom du eller din bedrift vil
bidra, kan du delta på deres aktivitet på Tønsberg brygge lørdag 11 juni eller du kan vippse et
valgfritt beløp til vippsnummer
565802. På Barnas Færder kan
barna lære seg mer om viktigheten av rent vann gjennom
Right To Play sin bærekraftsaktivitet.
Vi gleder oss til å se dere på Barnas Færder søndag 12. juni.

